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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 336 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈക�റിേമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ,
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖല

അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ സംബ�ി�്

പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ

എെ�ാെ�യാണ് �ധാന കെ���കൾ എ�്

വിശദമാ�േമാ; ഈ േമഖലെയ േകാവിഡ്

എ�ിെന ബാധി�െവ�് പഠന

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖല

അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ സംബ�ി�  ്പഠനം

നട�ിയി��്. � ധാന കെ���കൾ �വെട

േചർ��. 1)�വർ�ന�ലധന�ിെ� അഭാവം

2)അസം�ത വ���െട ലഭ�ത�റ�ം

വിലയി�� വ�തിയാന�ം 3)യ��റിക�െട�ം

വ�ാജ ഉൽ����െട�ം കട� വരവ് 4)ഉ��

ൈവവിധ�വൽ�രണ�ിെ��ം �ല�വർ�ിത

ഉ����െട�ം അഭാവം 5)അയൽ

സം�ാന�ളിൽ നി�� ഉ����െട വരവ്

ൈക�റി േമഖലെയ േകാവിഡ്  എ�െന

ബാധി�െവ�് പഠന വിേധയമാ�ിയി�ി�.
േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി �ലം ൈക�റി

േമഖലയിൽ �ൽ, ചായം എ�ിവ�െട �ാമം,
െതാഴിൽ ന�ം, വിപണന �റവ് എ�ിവ

സംഭവി�ി��്. േകാവിഡ്  മഹാമാരി കാരണം

2019-20, 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

ഹാ��ിെ� വിൽ�നയിൽ 75% �റ�

സംഭവി�ി��്. േകാവിഡ്  �ല��ായ

േലാ�്ഡൗൺ കാരണം േഷാ��കൾ �ത�മായി

�റ�ാൻ പ�ാതി��തിനാ�ം �ൾ �ണിേഫാം

വിൽ�ന നട�ാതി��തിനാ�ം ഹാൻവീവിെ�

വിപണന േമഖല ഏെറ �തി സ�ിയി�െടയാണ്

കട�േപായത്. സൗജന� ൈക�റി �ൾ

�ണിേഫാം പ�തിയി�െട െന�് േജാലികൾ

�ന:രാരംഭി�ി��്. േകാവിഡ്  കാല ഘ��ിൽ

മ�ഗതിയിലായ വിപണനം െമ�െ����തിനായി

2020-21 സാ��ിക വർഷം 50 ദിവസെ�

െ�ഷ�ൽ റിേബ�് അധികമായി അ�വദി�്

നൽകി. െന�കാർ�് േ�മനിധി േബാർ� വഴി

ധനസഹായ വിതരണം നട�ിയി��്. വിവിധ
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പ�തികൾ �കാര�� ഫ�് അടിയ�ിരമായി

െന�കാർ�ം സംഘ�ൾ�ം അ�വദി�  ്നൽകി.
�ടാെത, േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ

സം�ാനെ� െട�്�യിൽസ്  േമഖല�െട

�ന��ാരണ�ിനായി 7435 ല�ം �പ�െട

�േത�ക പാേ�ജിന് അംഗീകാരം നൽകിയി���്.

(ബി)
വ�ാജ ൈക�റി വ���െട കട�കയ�ം ��ത

േമഖലെയ �തിസ�ിയിലാ��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. ൈക�റി എ� വ�ാേജന

ഉ���ൾ വിപണനം െച��ത് ഫല�ദമായി

തട��തിന് േക�സർ�ാർ ആവി�രി�

"ഹാ�് �ം മാർ�് " ൈക�റി വ��ൾ�്

നിർബ�മാ�ിയി��്.

(സി)

മ�് സം�ാന�് നി�ം യ��റികളിൽ

നിർ�ി��ം �ണനിലവാരം �റ��മായ

ഉ���ൾ ൈക�റിയാെണ� േപരിൽ വിൽ�ന

നട��ത് കെ���തി�ം തട��തി�ം

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈക�റി വ��ൾ

തിരി�റി��തി�ം, ൈക�റി എ� വ�ാേജന

ഉ���ൾ വിപണനം െച��ത് ഫല�ദമായി

തട��തി�ം േക�സർ�ാർ ആവി�രി�

"ഹാ�് �ം മാർ�് " ൈക�റി വ��ൾ�്

നിർബ�മാ�ിയി��്. ഹാ�് �ം മാർ�്

പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�ി�� �ാഥമിക

ൈക�റി സംഘ�ൾ�ം, ഹാ��ി�ം

ഹാൻവീവി�ം ആണ് ൈക�റി വ��ിൽ നി��

വിവിധ പ�തികൾ വഴി�� ധനസഹായ�ൾ

ലഭ�മാ��ത്. �ടാെത ഹാ�് �ം മാർ�് പതി�ി�

ഉൽ���ൾ�് മാ�േമ റിേബ�് നൽകി

വ���. ൈക�റി ഡയറ�േറ�ിൽ

എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം �വർ�ി���്. എ�ാ

പവർ�ം സംഘ�ളി�ം പരിേശാധന നട�ി

ൈക�റി േമഖല�ായി മാ�ം റിസർ�് െച�െ��

ഉ���ൾ നിർ�ി��േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ക�ം അ�െന നിർ�ി��തായി

��യിൽെ��ാൽ നിയമനടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച��താണ്. ൈക�റി

ഉൽ���ൾ�് �ാൻഡിംഗ്, േജ�ാ�ഫി�ൽ

ഇൻഡിേ�ഷൻ ഇവ നൽ��� വഴി�ം വ�ാജ

ഉ���െള തട�വാൻ സാധി��താണ്.

(ഡി) യഥാർ� ൈക�റി വ��ൾ

തിരി�റി��തിന് േക� സർ�ാർ ആവി�രി�

ഹാൻഡ് �ം മാർ�ിെ� മാ�കയിൽ ഒ�

തിരി�റിയൽ അടയാളം െെക�റി വ��ൾ�്

നിർബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈക�റി വ��ൾ

തിരി�റി��തി�ം, ൈക�റി എ� വ�ാേജന

ഉ���ൾ വിപണനം െച��ത് ഫല�ദമായി

തട��തി�ം േക�സർ�ാർ ആവി�രി�

"ഹാ�് �ം മാർ�് " ൈക�റി വ��ൾ�്

നിർബ�മാ�ിയി��്. ഹാ�് �ം മാർ�്

പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�ി�� �ാഥമിക

ൈക�റി സംഘ�ൾ�ം, ഹാ��ി�ം

ഹാൻവീവി�ം ആണ് ൈക�റി വ��ിൽ നി��

വിവിധ പ�തികൾ വഴി�� ധനസഹായ�ൾ
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ലഭ�മാ��ത്. �ടാെത ഹാ�് �ം മാർ�് പതി�ി�

ഉൽ���ൾ�് മാ�േമ റിേബ�് നൽകി

വ���. ൈക�റി ഡയറ�േറ�ിൽ

എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗം �വർ�ി���്. എ�ാ

പവർ�ം സംഘ�ളി�ം പരിേശാധന നട�ി

ൈക�റി േമഖല�ായി മാ�ം റിസർ�് െച�െ��

ഉ���ൾ നിർ�ി��േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ക�ം അ�െന നിർ�ി��തായി

��യിൽെ��ാൽ നിയമനടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച��താണ്. ൈക�റി

ഉൽ���ൾ�് �ാൻഡിംഗ്, േജ�ാ�ഫി�ൽ

ഇൻഡിേ�ഷൻ ഇവ നൽ��� വഴി�ം വ�ാജ

ഉ���െള തട�വാൻ സാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


